
   ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI - COMINIPREVI
- 14/06/2017

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezessete às 14:00 (quatorze) horas,
na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município
de Itatiaia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ,
deu-se  início  a  4ª  (quarta)  Reunião  Ordinária  deste  Comitê  de  Investimentos,  no
exercício  vigente,  convocados  para  a  presente  reunião,  através  da
Carta/COMINIPREVI/004/2017. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores:
Alessandra Arantes Marques, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, César Rodrigues Rocha,
Ana Cristina Faustino, Andréa da Silva Lima, Ives Pereira Tavares, Antônio Carlos Souza
dos Anjos e Renildo Máximo Barbosa.  A reunião apresentou como pauta os seguintes
assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Maio/2017; b)
Apresentação do Demonstrativo dos recursos  aplicados pelo IPREVI  – competência:
Maio/2017; c) Análise dos Fundos de Investimentos; d) Aprovação de APR para o mês
de  Julho  de  2017;  e)  Outros. A  diretora  superintendente Sra.  Alessandra  Arantes
Marques iniciou a reunião cumprimentando todos os conselheiros e em seguida fez a
entrega  do  Relatório  Mensal  de  Investimentos  –  Mês:  maio/2017 elaborado  pela
Empresa de Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos. Foi demonstrado que no
mês  de maio  os recursos  do IPREVI  foram  alocados  da  seguinte  forma:  Instituição
Banco do Brasil  Gestão de  Recursos DTVM, o montante de R$ 12.444.444,14 (doze
milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais
e  quatorze  centavos), Caixa  Econômica  Federal  o  montante  de  R$ 53.114.512,16
(cinqüenta e três milhões, cento e quatorze mil, quinhentos e doze reais e dezesseis
centavos), Itaú Unibanco o valor de R$ 7.226.325,10 (sete milhões, duzentos e vinte e
seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e dez centavos), Banco Bradesco o valor de R$
6.146.387,35 (seis milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete mil,
trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), BEM DTVM (Adm. Bradesco)
o valor de R$ 2.046.439,84 (dois milhões, quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e
nove reais e oitenta e quatro centavos), BRB DTVM (Adm. Infinity) o montante de R$
1.077.486,69 (um milhão,  setenta e sete mil,  quatrocentos  e oitenta e seis  reais  e
sessenta e nove centavos), BNY MELLON (Adm. Macro Invest) o valor de R$ 87.581,51
(oitenta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinqüenta e um centavos). Nos
Segmentos de Renda Fixa totaliza o montante de R$ 72.232.655,02 (setenta e dois
milhões,  duzentos  e  trinta  e  dois  mil,  seiscentos  e  cinqüenta  e  cinco  reais  e  dois
centavos),  sendo 87,79% (oitenta  e  sete  vírgula  setenta  e  nove  por  cento), e  R$
9.910.521,77 (nove milhões, novecentos e dez mil, quinhentos e vinte e um reais e
setenta e sete centavos), sendo 12,04% (doze vírgula zero quatro por cento) em Renda
Variável.  Dando  sequência,  foi  apresentado  e  entregue  aos  conselheiros  o



Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência: maio/2017, assinado
pela Tesoureira interina Ana Cristina Faustino, matrícula 1017, apresentando um valor
global  de R$ 82.279.618,65 (oitenta e dois milhões, duzentos e setenta e nove mil,
seiscentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) evidenciando rentabilidade de
R$  -642.180,57  (menos  seiscentos  e  quarenta  e  dois  mil,  cento  e  oitenta  reais  e
cinqüenta e sete centavos). Foi apresentado o relatório mensal da Empresa de Crédito
e Mercado Consultoria em Investimentos demonstrando que no fechamento de maio a
rentabilidade da carteira do Instituto foi de - 0,78% (menos zero vírgula setenta e oito
por cento), frente uma Meta Atuarial para o mesmo período de 0,82% (zero vírgula
oitenta e dois por cento), representando assim um atingimento de - 94,42% (menos
noventa e quatro vírgula quarenta e dois por cento) da Meta Atuarial. Foi apresentado
o Relatório Analítico dos Investimentos em Maio/2017 demonstrando que no período
de Janeiro a Maio evidenciou retorno de R$ 3.644.417,86 (três milhões, seiscentos e
quarenta e quatro mil,  quatrocentos  e dezessete  reais  e  oitenta e seis  centavos) a
rentabilidade  da carteira  do  Instituto  no  período  acumulado  foi  de 4,79%  (quatro
vírgula setenta e nove por cento) frente uma meta atuarial para o mesmo período de
3,84% (três vírgula oitenta e quatro por cento), representando assim um atingimento
de 124,62% (cento e vinte e quatro vírgula sessenta e dois por cento) da Meta Atuarial.
A diretora superintendente se pronunciou dizendo que os acontecimentos na política
do  país  fizeram  com  que  afetasse  todo  o  mercado  financeiro  e  que  diante  desse
cenário desfavorável, a queda da bolsa e o baixo rendimento nos fundo de renda fixa e
variável. Foi orientada pela empresa de consultoria a aumentar o percentual de 15%
(quinze por cento) da carteira em fundos de curto de prazo, 3% (três por cento) em CDI
e 10% (dez por cento) em fundos de ações, pois o objetivo é proteger a carteira do
Instituto e de não expor o patrimônio a nenhum risco.  A perspectiva econômica em
fundos de longos prazos  tende a diminuir  e  no momento o melhor fundo para  se
investir  é  em renda variável.  Ponderou ainda que assim que o mercado financeiro
melhorar  as  aplicações  voltarão  a  ser  feitas  nos  antigos  fundos.  A  Empresa  de
Consultoria orientou o Instituto a proceder às seguintes movimentações financeiras:
Resgatar  do  fundo  de  Investimento  CAIXA  BRASIL  FI  IDKA  2A  RF  LP  –  CNPJ:
14.386.926/0001-71 o valor de R$ 4.928.590,60 (quatro milhões, novecentos e vinte e
oito mil,  quinhentos e noventa reais e sessenta centavos) atrelado à conta 2001-8,
agência:  2810  e  aplicar  no  Fundo  de  Investimento  CAIXA  BRASIL  FI  RENDA  FIXA
REFERENCIADO DI LP – CNPJ: 03.737.206/0001-97 o valor de R$ 4.928.590,60 (quatro
milhões, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa reais e sessenta centavos)
atrelado  à  conta  2001-8,  agência:  2810.  Resgatar  do  Fundo  de  Investimento  ITAÚ
DIVIDENDOS  FI  AÇÕES  –  CNPJ:  02.887.290/0001-62  o  valor  de  R$  800.000,00
(oitocentos mil reais) referente à conta 24.171-7, agência: 0848 e aplicar no Fundo de
Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL  PHOENIX  FI  AÇÕES  –  CNPJ:  23.731.629/0001-07,
referente à conta 24.171-7, agência: 0848. Resgatar do Fundo de Investimento BRADES
CO INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA IMA-B 5 – CNPJ: 20.216.216/0001-04 o valor de R$



600.000,00  (seiscentos  mil  reais),  referente  à  conta  300-P  e  aplicar  no  Fundo  de
Investimento ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES – CNPJ: 23.731.629/0001-07 o
valor  de R$  600.000,00 (seiscentos  mil  reais),  referente  à  conta  24.171-7,  agência:
0848.  As  referidas  movimentações  financeiras  foram  aprovadas  pelos  membros  do
Comitê de Investimentos. Ficou autorizado o resgate do montante de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) para pagamento com despesas administrativas e previdenciárias.

Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques deu por
encerrada a reunião.


